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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

CONTESTAŢII 

        Contestaţiile se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.9 

„Nicolae Orghidan” Brașov, str. Brazilor nr. 18, luni, 19 Martie 2018, 

în intervalul orar 13.00-16.00, pe baza unei cereri şi a cărţii de identitate. 

           Conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de Istorie, anul școlar 2015-2016: 

 

           ● La toate etapele Olimpiadei de Istorie, rezolvarea contestațiilor se va face prin 

reevaluarea lucrărilor primate, conform baremelor afișate; 

           ● Contestațiile au următoarea rezolvare: 

1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai 

mic de 95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat inițial se modifică, prin creștere 

sau prin descreștere, dacă între punctajul inițial și cel acordat de comisia de contestații 

se va constata o diferență de cel puțin 5 puncte (0,50). Dacă diferența dintre cele două 

punctaje acordate este mai mică de 5 puncte (0,50), punctajul inițial rămâne 

neschimbat. 

2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte (nota 9,50), punctajul 

definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații, indiferent 

de diferența între punctajul inițial și cel nou acordat. 

           ● Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea lor de către 

președintele Comisiei de organizare și evaluare a Olimpiadei de Istorie.   
 

 

           Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare: 

 

Art.49 
(1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise, pot depune contestații;  

(4) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise/ 

propriului produs;  

(5) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în 

prezența unui membru al comisiei de organizare şi evaluare;  

(6) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisia de organizare şi 

evaluare nu este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.  

 

Art.50  
(1) Termenul de depunere a contestațiilor și termenul de analiză și răspuns la contestații 

sunt stabilite de Comisia de organizare și evaluare de la fiecare etapă și sunt 

comunicate participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale; 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea 

depunerii contestațiilor; 

 

Art.51  
(1) Pentru rezolvarea contestațiilor, la toate etapele competițiilor naționale, 

președintele/ președintele executiv numește o subcomisie, pentru fiecare disciplină/ an 

de studiu/ modul, alcătuită din 2-4 profesori evaluatori, alții decât cei care au evaluat 

inițial; 

(2) În funcție de specificul fiecărei competiții naționale, regulamentele specifice 

stabilesc criteriile și modalitățile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate 

inițial; 

(3) Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestațiilor 

reprezintă punctajul acordat lucrării/ produsului și nu mai poate fi modificat ulterior. 

 

               

                                                      Inspector şcolar, 

Prof.Dr.Ciprian-Gabriel ŞANDOR 
    


